
 

 

EDITAL PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO 
DE CANDIDATOS A VAGAS DE ALUNO 
ESPECIAL DO CURSO DE MESTRADO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO PARA O 2º SEMESTRE DE 
2020. 

 

Edital de abertura de inscrições de candidatos na condição de aluno especial de acordo com o artigo 17 
do Regulamento Interno do Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado e Doutorado, da 
Universidade Católica Dom Bosco. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:  

Enviar no endereço de e-mail do Programa ppge@ucdb.br, até as 17h do dia 15 de julho de 2020, os 
seguintes documentos: 

a) Cópia dos documentos de identificação RG, CPF e Título de Eleitor; cópia do Diploma e Histórico 
Escolar da graduação; Currículo Lattes/CNPq com comprovantes (cópias dos certificados dos 
últimos três anos anexado ao currículo); 1 (uma) foto 3x4. 

b) Ficha de inscrição: https://site.ucdb.br/cursos/4/mestrado-e-doutorado/32/mestrado-e-
doutorado-em-educacao/13167/mestrado-em-educacao/13184/ 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

a) Análise do Currículo Lattes/CNPq. 

b) Análise da ficha de inscrição. 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 6 a 15 de julho de 2020 até às 17h. 

DATA DE ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES: 16 de julho de 2020. 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 20 de julho de 2020 (disponibilizada no site - 
https://site.ucdb.br/cursos/4/mestrado-e-doutorado/32/mestrado-e-doutorado-em-
educacao/13167/mestrado-em-educacao/13184/ 

PERÍODO DE MATRÍCULA: 21 e 22 de julho de 2020 (via e-mail da secretaria do Programa: 
ppge@ucdb.br até as 17h 

INICIO DAS AULAS: 04 de agosto de 2020. 

INSCRIÇÕES: As inscrições para o processo seletivo dos candidatos serão feitas através do e-mail 
ppge@ucdb.br, de acordo com as datas informadas no cronograma acima. 

 

DISCIPLINAS: 

CURRÍCULO E TECNOLOGIA - 4 CRÉDITOS – 60 HORAS 

Ementa: 

Esta disciplina discute os aspectos históricos do currículo escolar, suas diferentes abordagens e práticas 
curriculares, a presença e implicações das novas tecnologias de comunicação e informação no currículo 
escolar e na formação de professores, o currículo na modernidade líquida, formas de 
controle/governamento e produção das identidades/diferenças 
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EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E SUSTENTABILIDADE - 4 CRÉDITOS – 60 HORAS 

Ementa: 

Proporcionar aos acadêmicos do PPGE o acesso as teorias e práticas relacionadas à educação 
intercultural em articulação com a questão da sustentabilidade socioambiental, contribuindo para a 
reelaboração de diálogos de conhecimentos na construção do arcabouço conceitual e pratico pautado 
na educação pós-colonial, tendo como elo os saberes tradicionais dos povos indígenas e demais povos 
detentores de conhecimentos tradicionais. 

 

INFÂNCIA, EDUCAÇÃO INFANTIL E DOCÊNCIA - 4 CRÉDITOS – 60 HORAS 

Ementa: 

Estudos da Infância e da Educação Infantil. Políticas Públicas e Documentos Oficiais. Educação Infantil e 
currículo: espaços e tempos. A docência na Educação Infantil: privilégio e responsabilidade. 

 

POLITICA, GESTÃO E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO - 4 CRÉDITOS – 60 HORAS 

Ementa: 

Organização federativa e políticas públicas de educação: centralização e descentralização nas políticas 
sociais; políticas públicas e o direito à educação; Transformações sócio históricas e as redefinições no 
papel do Estado e na formação das políticas educacionais; relações entre o público e o privado na 
educação. O Estado brasileiro e a formulação e implementação de políticas públicas na educação: 
relações intergovernamentais na educação; gestão e financiamento da educação básica; planejamento e 
avaliação educacional; gestão democrática e controle social e público da educação. 

 

PLANOS, PROGRAMAS E GESTÃO EDUCACIONAL - 4 CRÉDITOS – 60 HORAS 

Ementa: Políticas, planos, projetos e programas educacionais e as influencias na gestão dos sistemas de 
ensino e unidades escolares. Gestão educacional e escolar. Accountability. Avaliação de ações 
governamentais. Estratégias de Intervenção na realidade. Promoção social e desenvolvimento 
institucional. Espaço de democratização da atividade pública. Incorporação de grupos sociais excluídos 

 



 

 

CALENDÁRIO DISCIPLINAS: 

 

Disciplina: Currículo e Tecnologia  

Turma 2020 

4 créditos – 60 h 

Eletiva 4a. feira / 8h as 11h 30min 

Disciplina Educação Intercultural e 
Sustentabilidade 

Turma 2020 

4 créditos – 60 h 

Eletiva 3ª feira / 13h 30min às 17h 

Disciplina: Infância, Educação Infantil e 
Docência 

Turma 2020 

4 créditos – 60 h 

Eletiva 3ª feira / 13h 30min às 17h 

Disciplina: Política, Gestão e 
Financiamento da Educação 

Turma 2020 

4 créditos - 60 h 

Eletiva 3ª feira / 13h 30min às 17h 

Disciplina: Planos, Programas e Gestão 
Educacional 

Turma 2020 

4 créditos - 60 h 

Eletiva 4a. feira / 8h as 11h 30min 

 

Campo Grande/MS, 29 de junho de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Cristiano Marcelo Espinola Carvalho 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 


